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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Puanlama ÜÇ yanlış BİR doğruyu götürecek şekilde yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. T.C. Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve gö-

6. I. Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri’nin yanında

revini yerine getirecek merciler aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

en son katılan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avustralya
C) Kanada

A) TBMM ve Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
C) TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı, TBMM ve Bakanlar Kurulu

B) Hindistan
D) ABD

7. Ali Fuat Cebesoy’u, Batı Anadolu Umum Ku-

vayımilliye Kumandanlığı’na aşağıdakilerden
hangisi atamıştır?

2. T.C. Anayasası’na göre temel hak ve hürri-

yetlerin kullanılması, milletlerarası hukuktan
doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla
aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak kısmen
veya tamamen durdurulabilir?
A) Sıkıyönetim
C) Ekonomik kriz

A) Heyet-i Temsiliye
B) Osmanlı Hükûmeti
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi

B) Tabii afet
D) Siyasi istikrarsızlık

8. Türk ordusu, Dumlupınar Meydan Savaşı’nı
hangi cephede kazanmıştır?

3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biri
değildir?

A) Çanakkale
C) Güney

B) Kafkas
D) Batı

A) Konut hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

9. Düyûn-ı Umumiye, Lozan Barış Görüşmelerinde
ele alınan aşağıdaki konulardan hangisiyle
ilgilidir?

4. T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet

A) Savaş tazminatları
C) Kapitülasyonlar

Meclisi üye tam sayısının yüzde beşinin boşalması hâlinde ara seçim en geç kaç ay içinde
yapılır?
A) Altı

B) Beş

C) Dört

B) Devlet borçları
D) Boğazlar

D) Üç

10. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı için söylenebilecek
bir ortak özelliktir?

5. T.C. Anayasası’na göre milletvekilinin, Meclis

çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir
ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmamasına bağlı olarak Genel Kurulun, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi yönünde
verdiği karara karşı ilgilinin Anayasa Mahkemesine yaptığı iptal başvurusunu, Anayasa
Mahkemesi en geç kaç gün içerisinde karara
bağlar?

A) On beş
C) Yirmi beş

A) Laikliğe ve cumhuriyete tepki olarak ortaya
çıkmaları
B) Aynı gün ve tarihte meydana gelmeleri
C) İngilizler tarafından desteklenmeleri
D) Aynı bölgede gerçekleşmeleri

B) Yirmi
D) Otuz
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11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi

15. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık İnsan

demokratikleşme hareketleriyle ilgili belgeler
arasında yer alır?

Hakları Başkanlığınca oluşturulan kurul ve
komisyonlardan değildir?

A) Fatih Sultan Mehmet Ahidnamesi
B) Islahat Fermanı
C) Kanun-i Esasi
D) Sened-i İttifak

A) İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
B) İnsan Hakları Danışma Kurulu
C) İnsan Hakları Üst Kurulu
D) İnsan Hakları Derneği

12. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılma-

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

ması kuralı aşağıdakilerden hangisiyle anayasa
hukukumuza girmiştir?

yapılmıştır?

A) Çocuklara öz güven kazandıracak etkinlikler
düzenliyoruz.
B) Tercümanlık yaparken aynı zaman da gazetecilik yapıyormuşsunuz.
C) Sanatçılar çoğu zaman birbirlerini anlamamakta ısrar ediyor.
D) Kurulmuş bir yapıya sahip olan şiir, çözülebilirlik değeri de taşır.

A) 1961 Anayasası’nın kabulü ile
B) 1982 Anayasası’nın kabulü ile
C) 1961 Anayasası’nda 1971’de yapılan değişiklikle
D) 1982 Anayasası’nda 2001’de yapılan değişiklikle

13. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin

7. madddesinde şu ifadeler yer almaktadır:
“Yasanın gösterdiği durumlar dışında hiç kimse
suçlanamaz, tutuklanamaz, gözaltına alınamaz.
Bütün bunlar için yasanın koyduğu biçimlere
uymak gerekir. Keyfi buyruklar verilmesini isteyenler, verenler ve yerine getirenler cezalandırılır;
ancak yasa gereği tutulan ya da çağrılan her
vatandaş hemen uymaya mecburdur; direnenler
cezalandırılır.”

17. Bu yaz yorgunum

Gittiğinden beri kuşlar penceremden
İçimde sararmış yaprakların bezginliği
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz sertleşmesi
C) Ünlü daralması

Bu madde aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Kuvvetler birliğini
B) Hukukun üstünlüğünü
C) Sosyal devlet anlayışını
D) Suç ve cezanın şahsiliğini

18. (I) İstanbul Kumkapı Balık Hali’nde gecenin ilerle-

yen saatlerinde müthiş bir hareketlilik gözleniyor.
(II) Limana yanaşan av tekneleri yüklerini boşaltırken bir an önce denize dönmenin telaşını yaşıyor.
(III) Aynı anda tonlarca balık, kasalarda satışa
sunuluyor. (IV) Balıkçıların kaygısı bizimkinden
farklı değil?

14.   I. Mülkiyet hakkı

II. Sendika kurma hakkı
III. Sosyal güvenlik hakkı

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin öge dizilişi “dolaylı tümleç - zarf tümleci özne - yüklem” şeklindedir?

Yukarıdakilerden hangileri negatif statü hakları
arasında yer alır?
A) Yalnız I
C) I ve II

B) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması

A) I.

B) Yalnız II
D) II ve III
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B) II.

C) III.

D) IV.
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19. Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol

23. Kamu görevlilerinin kamu hizmetlerini yerine
getirirken esas almaları gereken hususlarla
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak,
dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazılara
- - - - denir.

A) Tarafsız davranmak
B) Saydamlığı gözetmek
C) Hesap vermekten imtina etmek
D) Sürekli gelişimi esas almak

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) rapor
C) tutanak

B) dilekçe
D) genelge

24. Burcu Hanım, nüfus cüzdanını yenilemek üzere

nüfus müdürlüğüne gitmiş, sıra numarası almış
ve beklemeye başlamıştır. Sıra kendisine geldiğinde, mesainin bittiği ve yarın gelmesi gerektiği
söylenmiştir.

20. Çocuklar bu yavruların maceralarını anlatan öyküleri neden mi seviyor (  ) Bunun birçok sebebi
var (  ) güzel (  ) eğlenceli, komik (  )

Verilen örnek olayda kamu görevlilerinin aşağıdaki hangi etik ilkeyi ihlal ettiği söylenebilir?

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Tarafsızlık
B) Saygınlık ve nezaket
C) Yetkili makamlara bildirim
D) Kişisel çıkar sağlamaktan kaçınma

A) ( ? ) ( : ) ( , ) ( … )
B) ( : ) ( : ) ( ; ) ( . )
C) ( ? ) ( . ) ( , ) ( . )
D) ( : ) ( ! ) ( ; ) ( … )

25. Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine göre
aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı
kapsamındadır?

21. Kamu yönetimi etiğine ilişkin ilke ve değerleri

uygulamanın sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre
alınan krediler
B) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya
buna benzer nitelikteki hediyeler
C) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü
eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler
D) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya
etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler

A) Devlete olan güveni artırır.
B) Kamu görevlilerine güveni artırır.
C) Çalışanların mesleki bilgilerini geliştirir.
D) Devlet ve halk bütünleşmesine katkı sağlar.

22. Aşağıdakilerden hangisi “etik ikilem” kapsamında

26. 2014 yılında hizmete giren Cumhurbaşkanlığı

değerlendirilemez?

Külliyesinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkar çatışması durumu
B) Seçeneklerden hepsinin iyi olduğu koşullarda
en iyiler arasında seçim yapma durumu
C) Seçeneklerden hepsinin kötü olduğu koşullarda, diğerlerine göre en az kötüyü seçme
durumu
D) En iyinin seçileceği bir durumda hem en iyinin
hem de en kötünün mevcut olduğu seçenekler
arasından en kötüyü seçme durumu

A) Şefik Birkiye
C) Emre Arolat

B) Murat Kader
D) Mehpare Evrenol

27. Türkiye’nin en büyük Dünya’nın ise ikinci büyük kanyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köprülü Kanyon
C) Ulubey Kanyonu
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B) Saklıkent Kanyonu
D) Ihlara Kanyonu
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28. • 2. Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından ailesi ile
•
•

32. İçinde Hilye-i Şerif ve Tespih Müzesi’nin

bulunduğu Süleymaniye’nin Haliç’e bakan tarafında yer alan Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan II. Selim’in
kızı Fatma Sultan adına yaptırılan eserin adı
nedir?

beraber toplama kampına gönderildi.
1986 yılında şiddete ve ırkçılığa karşı duruşuyla
Nobel Barış Ödülü aldı.
Gece adlı kitabı çok ünlüdür.

Yukarıda özellikleri verilen ve 2 Temmuz 2016’da
hayatını kaybeden Nobel ödüllü yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mo Yan
C) Alice Munro

A) Siyavuşpaşa Medresesi
B) Hoca Hamza Camii
C) Aynalı Kavak Kasrı
D) Filizli Köşk

B) Elie Wiesel
D) Patrick Modiano

33. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper

29. • Türkiye’de ilk defa iş hukuku dersini okutmuştur.
• Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmıştır.
• Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen 100

Lig 2016 - 2017 sezonuna aşağıdakilerden
hangisinin adını vermiştir?

temel eserden biri olan “Gençlerle Başbaşa’’
kendisine aittir.

A) Hasan Canaydın
C) Hasan Doğan

Yukarıda hakkında bilgi verilen hukukçu hangisidir?
A) Ali Fuat Başgil
B) Serap Keskin Kiziroğlu
C) Mehmet Semih Gemalmaz
D) Fatih Selami Mahmutoğlu

B) Turgay Şeren
D) Süleyman Seba

34. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararını
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brexit
C) Breleave

B) Gobre
D) Unsubscribe

30. Aşağıdakilerden hangisi G-8 ülkeleri arasında
yer almaz?
A) Almanya
C) Kanada

35. Bir metni doyasıya yaşamak, okuyucu olarak ba-

B) Japonya
D) Çin

şımıza gelebilecek en talihli olaylardan biridir.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

31. Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakatın

A) Eserden kendine pay çıkarmak
B) Eserin akışına kendini kaptırmak
C) Eseri doğru yorumlamaya çalışmak
D) Metni farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek

ardından 1 Temmuz 2016’da Gazze’ye yardım
götürmek için Mersin’den yola çıkan geminin
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyah İnci
C) Lady Leyla

B) Mona Lisa
D) Gökbel
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36. Ben her zaman düşünce ufkumu açan, beni dünden

39. (I) Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü,

daha farklı bir yere getiren kitaplar okumaktan
yanayım.

doğal çevre koruma alanı olarak sürekli kontrol
altında. (II) Ankara’nın tek doğal gölü olan Mogan; Manyas gibi besin ve oksijen değeri yüksek,
sığ bir göl. (III) Bu nedenle 200-230 kuş türünün
yaşadığı bu alan, nesli küresel ölçekte tehdit altında birçok kuş türüne de ev sahipliği yaparak bir
kuş cenneti değeri taşıyor. (IV) Yakınında başka
bir sulak alan olmaması nedeniyle özellikle göç
döneminde kuşlar için önemli bir barınak görevi
üstlenen göl, Ankara il merkezine yakınlığından
dolayı insan merkezli birçok projenin tehdidi altında.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Tiyatro yazarının hayat ve olaylar karşısında
duyarlı olması gerektiğini savunurum.
B) Onun eleştirilerinde yapıcılıktan çok, bir şeyler
iddia etme gayreti vardır.
C) Şairlerle yaptığım söyleşiler fikir dünyama
daima yeni yol haritaları çizmiştir.
D) Ünlü yazar son romanında objektifini burjuvanın
ışıltılı yaşamına çevirmiş.

Mogan Gölü’nün anlatıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) I. cümlede coğrafi konumundan ve özel durumundan bahsedilmiştir.
B) II. cümlede doğal özelliklerinden bahsedilerek
karşılaştırma yapılmıştır.
C) III. cümlede birçok kuş türünün nesli için önem
taşıdığına değinilmiştir.
D) IV. cümlede insan eliyle göle verilen zararların
boyutları anlatılmıştır.

37. Avrupa ülkeleri arasında Türk dili ve kültürü hakkında en eski ve yoğun çalışmaların Macaristan
bilim dünyası tarafından yapıldığını söylemek
mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin
olarak çıkarılır?
A) Avrupa dışındaki ülkelerde Türk dili ve kültürü
üzerine çalışmalar yapılmamaktadır.
B) Avrupa’da Türk dili ve kültürü üzerine ilk çalışmalar Macaristan’da yapılmıştır.
C) Macaristan’da Türk dili ile ilgili çalışmalar için
verimli bir ortam söz konusudur.
D) Avrupa ülkelerinde Türk diliyle ilgili çalışmalara
ayrı bir önem verilmektedir.

40. Grip, virüslerin sebep olduğu bir hastalıktır. Bu

hastalık daha çok sonbahar ve kış aylarında
görülür ve bazen şiddetli salgınlara yol açar. Tüm
dünyada ve ülkemizde iş gücü kaybına, önemli
sağlık giderlerine ve hatta çok sayıda ölüme yol
açabilen ciddi bir hastalıktır. En çok okul çağındaki çocuklarda görülür. Grip virüsleri, hasta olanların öksürmesi ya da hapşırması ile hava ortamına
çıkar ve sağlıklı insanlar da bu havayı soluyarak
hastalık virüsünü kapabilirler.

38. Şair üretilen bir sözcüğe, “Sonunda alışılır.”

dememeli. Evet, geçim dünyasında alışılır ama
şiirde bu yargının anlamı yoktur. Bir sözcük halkın
duygu ve düşüncesiyle dolmamışsa onun varlığından koparak gelmiyorsa boş bir kalıptan başka
bir şey değildir. Tatlarını geçtiği topraklardan alan
sular gibi sözcükler de halk arasından geçerek
zenginliklerini alır. - - - -

Bu parçada grip hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Hangi yollarla yayıldığına
B) Teşhis ve tedavi yollarına
C) Neden olduğu olumsuzluklara
D) Hangi mevsimde sık görüldüğüne

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bu nedenle şiirde halkın zihninde çağrışım
uyandıracak sözcükler kullanılmalıdır.
B) Bu nedenle her şiir kuşağı, kendine özgü bir
şiir dili oluşturmaya çalışmıştır.
C) Sözcüklerin bilinçaltına uzanmaları ancak şiir
ile sağlanabilir.
D) Bu bakımdan şair, halkın diline yeni sözcükler
kattığı oranda başarılı olacağını bilmelidir.
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A

İDARE MEMURU
41. Şiir yazmak başka bir şeydir. Şiir yazmaya talip

45. Satış fiyatı 120 lira olan bir ayakkabıya %30

indirim yapılırsa bu ayakkabının indirimli satış
fiyatı kaç lira olur?

kişi, yokluğu ve yoksulluğu da isteyendir. Çünkü
onun varı yoğu artık şiiri olacaktır. Yeri gelecek
bir şiir üzerine belki günlerce çalışıp bir deri bir
kemik kalacaktır. Bu durum yıllarca sürebilir,
sonrasında ortaya bir şey koyamadan şiirin ve
yılların içinde kaybolup gidebilir. Eskilerin uzun ve
zahmetli bir yolculuğu anlatmak için kullandıkları
“Demir çarık, demir asa!” sözü tam da şiir için
yola çıkmayı anlatmaktadır.

A) 90

B) 84

C) 70

D) 63

46. Dört basamaklı K84M sayısı 5 ile tam bölündü-

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı
aşağıdakilerden hangisidir?

ğüne göre K+M en çok kaçtır?
A) 9

A) Şairlerin şiirle olan dostlukları bir yerde tıkanıp
yerini uzun süreli dargınlığa bırakabilir.
B) Şiir yazmak için yola çıkılmaz; şiir insanı, kendisine eşlik etmesi için davet eder.
C) İlham gelmeden şiir yazmak, çıkmaz sokağa
girmek gibidir.
D) Şiir yazma serüveni oldukça uzun ve zorlu bir
yolculuktur.

B) 10

C) 14

D) 18

47. Merve 3 yıl önce, Nilay 2 yıl sonra doğmuş ol-

saydı yaşları birbirine eşit olacaktı. 6 yıl sonra
Merve ile Nilay’ın yaşları toplamı 37 olacağına
göre Merve’nin bugünkü yaşı kaçtır?
A) 8

B) 10

C) 12

D) 14

42. Rüzgârla karışık çiseleyen yağmur, vapura

binmek için sırada bekleyen erlerin yüzüne bir
kırbaç gibi vuruyor; acı çığlıklar atan rüzgârın
sesi, neferlerin kulaklarında yankılanıp duruyordu.
Bu kasvetli hava, erlerin bellerine bağladıkları kütüklüğün içindeki mermilerin ağırlığını, canlarına
kasteden o soğukluğunu daha da arttırıyordu.

71
21
48. a = - 11
sayılarının
, b = - 75 , c = 15
25
büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) a > b > c
C) b > c > a

A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Örneklendirme
D) Farklı duyulardan yararlanma

B) b > a > c
D) a > c > b

49. Aynı kapasitedeki 4 musluk bir su deposunu
12 saatte doldurmaktadır.

Buna göre bu musluklardan 3 tanesi aynı depoyu kaç saatte doldurur?

43. 18 kadın ve 24 erkeğin çalıştığı bir iş yerinde

A) 8

kadınların yaş ortalaması 30, erkeklerin yaş
ortalaması 37 olduğuna göre bu iş yerindeki
tüm çalışanların yaş ortalaması kaçtır?
A) 31

B) 32

C) 33

A) 2

B) 2

16

C) 4

C) 16

D) 20

50. Bir şirketin tüm çalışanları 3 ayda bir toplantı

D) 34

yapmaktadır.

Bu toplantıların dokuzuncusu 2014 yılının
Ocak ayında yapıldığına göre beşincisi hangi
tarihte yapılmıştır?

44. 8 8 sayısının yarısı kaçtır?
23

B) 10

4

D) 8

A) Aralık 2013
C) Şubat 2013

4

8

B) Kasım 2013
D) Ocak 2013

A

İDARE MEMURU
51. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

55. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre hangi yaş grubu
çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumları
göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz
kurumlarının ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar?
A) On bir - on yedi
C) On üç - on dokuz

İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlülerin
gözlem ve sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki
esaslardan hangisi yanlıştır?
A) Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun
işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde
gözleme tâbi tutulmayabilir.
B) Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca
kuruma kabul tarihinden başlayarak tek kişilik
odalarda yapılır. Ancak kurumun tek kişilik
odası bulunmaması veya kısıtlı sayıda olması
durumunda tahsis edilmiş özel bölümlerinde
de yapılabilir.
C) Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya üç yıldan fazla süreli hapis
cezasına mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz
kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal
özelliklerini belirlemek için Kanun’da gösterilen
esaslar uyarınca gözleme tabi tutulurlar.
D) Kadın, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli görülen yer veya
bölgelerdeki ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya bunların noksanlığı hâlinde
kadın, çocuk ve kadın ve erkek gençlik kapalı
ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan
bölümlerinde yerine getirilir.

B) On iki - on sekiz
D) On dört - yirmi

52.   I. Kütüphane ve psiko-sosyal hizmet
II. Orta ve yükseköğretim
III. Meslek eğitimi
IV. Din eğitimi

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre “eğitim programları”
yukarıdaki hizmet konularından hangilerini
kapsar?
A) I, II ve III
C) II, III ve IV

B) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV

53. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, görev, çalışma
esas ve usulleri aşağıdakilerden hangisinde
gösterilir?

A) Kanun
C) Yönerge

56. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale

komisyonunun gerekçeli kararından sonra
ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç kaç
iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder?

B) Tüzük
D) Yönetmelik

A) Üç

B) Beş

C) Yedi

D) On

54. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre kapalı ceza infaz
kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına
ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve
dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla
kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet
Başsavcılığının onayı ile kaç ayda bir, yol hariç
kaç güne kadar özel izin verilebilir?
A) Bir - bir
C) Üç - üç

57.   I. Pazarlık usulü

II. Açık ihale usulü
III. Belli istekliler arasında ihale usulü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde yukarıdakilerden hangileri
temel ihale usulleridir?

B) İki - iki
D) Beş - beş

A) I ve II
C) II ve III
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B) I ve III
D) I, II ve III

A

İDARE MEMURU
58. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “ihale

63. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

komisyonu” en az kaç kişiden oluşur?
A) Üç

B) Beş

C) Yedi

“kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet
etmemek” hangi disiplin cezasını gerektiren fiil
ve hâllerdendir?

D) Dokuz

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

59. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşa-

ğıdakilerden hangisi doğrudan temin usulüne
başvurularak alım yapılabileceklerden biri
değildir?
A) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı
veya kiralanması
B) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile
ilgili özel bir hakka sahip olması
C) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi
tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi
D) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması

64. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi “kınama” disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?
A) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek
B) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere
yalan ve yanlış beyanda bulunmak
C) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak
D) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük
düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler
yapmak

60. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu’na göre teslim edilen mal, hizmet,
yapım veya yapılan işin muayene ve kabul
işlemleri, idarelerce kurulacak en az kaç kişilik
muayene ve kabul komisyonları tarafından
yapılır?
A) Üç

B) Beş

C) Yedi

D) Dokuz

65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurluğundan çıkarma cezası aşağıdakilerden hangisinin kararı ile verilir?

A) Vali
C) Disiplin amiri

B) Atamaya yetkili amir
D) Yüksek disiplin kurulu

61. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre bütçeyle ödenek tahsis edilen
her bir harcama biriminin en üst yöneticisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harcama yetkilisi
B) Muhasebe yetkilisi
C) Mali kontrol yetkilisi
D) Gerçekleştirme görevlisi

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği
süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır?
A) 3

62. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

B) 5

C) 7

D) 10

67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Kanunu’na göre elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak
suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş
işlemleri hangi görevden sayılır?

disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren en geç kaç gün içinde vermek
zorundadırlar?

A) Harcama yetkililiği görevi
B) Gerçekleştirme görevi
C) Muhasebe görevi
D) Saymanlık görevi

A) 3

10

B) 5

C) 10

D) 15

A

İDARE MEMURU
68.   I. Hükümlü ve tutukluları bir üst öğrenime hazır-

71. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi “eğitim
kurulu”nun görev ve yetkilerinden değildir?

lamak
II. Hükümlü ve tutuklulara bir meslek ve sanat
öğretmek
III. Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmek
IV. Hükümlü ve tutukluların belirlenen çerçevede
ürettikleri ekonomik değerleri pazarlamak

A) Kitap okumaya özendirici çalışmalar yapmak
B) Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre
ödüllendirmek
C) Kurum dışından getirilecek kişileri ve bu
kişilerin yapacağı etkinlikleri ve konusunu
belirlemek
D) Kuruma yeni gelen hükümlüyle ilgili gerekli
araştırmanın yapılmasını, rapor hazırlanmasını
sağlamak ve bu raporları değerlendirmek

4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri
İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine
İlişkin Kanun’a göre işyurtları, yukarıdaki
işlevlerden hangilerini ifa etmek amacıyla
oluşturulmuş ünitelerdir?
A) I ve III
C) II, III ve IV

B) I ve IV
D) I, II, III ve IV

72.   I. Geçimini sağlayabilmek
69. 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine
İlişkin Kanun kapsamında Harçlar Kanunu’na
bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan
yargı ve noter harçlarının ilgili yıl bütçesi
gelir tahmini tutarının % 35’ine tekabül eden
miktarda İşyurtları Kurumuna aktarılmak üzere
Adalet Bakanlığı bütçesine konulan ödenek
her ayın başında hangi oranda serbest bırakılmak suretiyle kullandırılır?
A) 1/4

B) 1/8

C) 1/10

D) 1/12

II. Toplumun kendisini olduğu gibi kabul etmesini
sağlamak
III. Kanunlara saygılı olarak yaşama düşünce ve
duygusunun yerleşmesini sağlamak
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre yukarıdakilerden hangileri “iyileştirme”nin
amaçlarını kapsar?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

73. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi
“bireyselleştirme”nin amacıdır?

70. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre eğitim kurulunda aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) İnfaz ve koruma başmemuru
B) Cezaevi tabibi
C) Kütüphaneci
D) Psikolog
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A) Hükümlünün dış dünyaya uyumunu sağlamak
B) Hükümlüye yeni ve olumlu davranışlar kazandırmak
C) Hükümlünün suça yönelme eğilimlerini sona
erdirmek
D) Hükümlünün toplumsal, ruhsal ve bedensel
gelişmelerini sağlamak

A

İDARE MEMURU
74. “Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli

77. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde
veya bireysel olarak kurumları ziyaret edebilmek
ve hükümlülerle görüşebilmek için aşağıdakilerin hangisinden izin almak zorundadır?

ve sağlıklı bir biçimde gelişmiş bir yapıya, özgür
ve bilimsel düşünceye, geniş bir dünya görüşüne
sahip, insan hakları ve onuruna saygılı, yapıcı,
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi,
yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırarak
yaşama hazırlamak, kendilerinin geçim ve mutluluklarını sağlayacak faaliyetleri içeren hizmetlerin
bütünüdür.”
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
A) Eğitim ve öğretim
C) Disiplin kurulu

B) Bireyselleştirme
D) Eğitim kurulu

78. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
ceza infaz kurumunda, annesiyle birlikte kalan
çocukların ve süt emziren annelerin, ihtiyaç
duydukları gıda maddelerinin cins ve miktarı
aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A) Genel Müdürlük
C) Kurum Müdürlüğü

75. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre aşağıdaki hapis cezalarının
hangisinin infazında hükümlüyü eşi, altsoy
ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen
gün, saat ve koşullar içerisinde on beş günlük
aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere
ziyaret edebilirler?

B) Cumhuriyet Başsavcılığı
D) Doktor

79. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
yeme içmede kullanılmak üzere kantinden temin
edilen bıçağın uzunluğu kaç santimetre olmalıdır?

A) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
B) Kısa süreli hapis cezası
C) Müebbet hapis cezası
D) Süreli hapis cezası

A) On

76. “Adli para cezası, - - - - günden az ve kanunlarda

B) On iki

C) On beş

D) Yirmi

80. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

aksine hüküm bulunmayan hâllerde - - - - günden
fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının,
bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile
çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü
tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden
ibarettir.”

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri giyim eşyaları ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) üç - yedi yüz yirmi
C) yedi - yedi yüz kırk

A) Bakanlık
B) Genel Müdürlük
C) Kurum Müdürlüğü
D) Cumhuriyet Başsavcılığı

B) beş - yedi yüz otuz
D) dokuz - yedi yüz elli
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A) İki adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen
hırka
B) Birer adet palto, manto ve mont
C) Bir takım eşofman
D) Beş adet gömlek

A

İDARE MEMURU
81. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
süreli veya süresiz yayınlar ile kitaplarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan kitaplar hükümlülere ücretli
olarak verilir.
B) Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya
müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları
kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.
C) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış
olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan
bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.
D) Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin
ders kitapları denetime tabi tutulamaz.

84.   I. Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacak-

ları alışverişler Bakanlıkça belirlenen haftalık
harcama limitini geçemez.
II. Hükümlü ve tutukluların harcama tutarları,
haftalık gereksinmeleri göz önünde tutularak
kurum müdürlüğünce tespit edilir.
III. Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacakları
alışveriş dışında kalan haberleşme giderleri,
sağlık ve eğitim harcamaları, mahkeme harçları ve tazmin giderleri Bakanlıkça belirlenen
haftalık harcama limitine dâhil edilmez.
Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel
Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik’e
göre hükümlü ve tutukluların harcama tutarıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

82. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
hükümlüler, koğuş, oda veya eklentilerinde
aşağıdaki temizlik malzemelerinden hangisini
bulunduramaz?
A) Saç boyası
B) Beş adet plastik elbise askısı
C) Çakısı bulunan tırnak makası
D) İdarece uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi

83. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel
Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik’e
göre hükümlü ve tutuklulara ait paranın
kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Müdürü bulunan kapalı ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde
yanlarında nakit para bulunduramaz.
B) Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun,
kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir.
C) Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam
ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak
kayıt edilir.
D) Açık ceza infaz kurumlarıyla çocuk eğitimevlerinde kalmakta olan hükümlülere, kurum ve
kişi güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek tutarda
nakit parayı yanlarında bulundurmalarına infaz
ve koruma memurlarınca izin verilebilir.
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85. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel
Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik’e göre
“harcamalar” ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Hükümlünün sipariş tutarı, belirlenen haftalık
limiti aşması durumunda bir sonraki haftalık
limitten kullanılmak üzere ihtiyaç istem formu
düzenlenerek istem sahibinin siparişi hazırlanır
ve kendisine iletilir.
B) Müdürü bulunmayan kurumlarda, hükümlü ve
tutukluların üzerinde belirlenen haftalık limit
dâhilindeki paranın bulunmasına kurum idaresince izin verilebilir.
C) İhtiyaç istem formuna emanet para memurunca
istemde bulunan hükümlü ve tutuklunun kişisel
hesabında bulunan para mevcudu yazılır.
D) Emanet para hesabı ile kantin hesabı arasındaki mutabakatı sağlayacak belgeler, düzenli
şekilde tutulur ve denetimlerde ibraz edilir.

86. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel
Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik’e
göre hükümlü ve tutuklunun nakli sırasında
haftalık harcama limitini hangi oranda aşmayacak miktarda para hükümlü ve tutukluya
verilebilir?
A) 2/5

B) 2/3

C) 1/3

D) 1/2

A

İDARE MEMURU
87. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel
Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik’e göre
“faiz gelirleri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Faiz gelirlerinden yapılan harcamalar, belge
ve faturalara dayandırılır ve bir dosyada korunarak denetimlerde ibraz edilir.
B) Faiz gelirleri, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanması ile iyileştirilmeye yönelik faaliyetler
dışında kesinlikle kullanılamaz.
C) Hükümlü ve tutuklular emanet para hesabında
biriken faiz gelirleri ile ilgili olarak ceza infaz
kurumları lehine açık feragatte veya hibede
bulunabilir.
D) Faiz gelirleri, hükümlü ve tutukluların eğitim ve
sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile iyileştirilmeye yönelik faaliyetlerde Cumhuriyet Başsavcısının kararı ile kullanılır.

88. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre ceza infaz kurumlarına girişte arama ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve
üyeleri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma
birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri
ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında
elle aranamaz.
B) Ceza infaz kurumu görevlileri ve dış güvenlik
görevlileri hariç olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun, ceza infaz kurumlarına girenler
duyarlı kapıdan geçmek zorundadır.
C) Ceza infaz kurumlarına girenlerin üstleri metal
dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından
veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir,
ayrıca şüphe hâlinde elle aranır.
D) Elle arama yapılmasını gerektiren hâllerde,
kuruma giren bayanlar, bayan infaz koruma
memurları veya bayan jandarma görevlileri
tarafından aranırlar.

89. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

B) 40

C) 60

Hakkında Yönetmelik’e göre ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına hükümlü olanları aşağıdakilerden hangisi ziyaret edemez?
A) Büyükannesi ve büyükbabasının anne ve
babaları
B) Torunlarının çocukları
C) Vasisi
D) Amcası

91. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, kaç
günde bir kez olmak üzere görüşme yapabilir?
A) On

B) On beş

C) Yirmi

D) Otuz

92. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre müdafi, avukat ve
noter görüşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Avukatlar, vekâletnameleri olması şartıyla aynı
anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla
görüşme yapabilirler.
B) Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla,
avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde en
çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.
C) Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliğinin ibrazı
ve göreviyle ilgili olmak koşuluyla, noterle,
tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde,
idarenin gözetiminde açık görüş usulü çerçevesinde görüşebilir.
D) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre mahkemece haklarında müdafi
veya vekillik görevinden yasaklanmış bulunan
avukatlar, Kanun’da belirtilen yasaklama
süreleri içinde başka davalarla ilgili olsa bile
müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi
kurumda ziyaret edemez.

93. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

Hakkında Yönetmelik’e göre kapalı görüşte
ziyaret edebilecek kişilerle ilgili olarak hükümlü ve tutuklular, yakınları dışında kalan üç
ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde
adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve
kendisine bu hususun tebliğ edildiği tarihten
itibaren en geç kaç gün içinde bildirir?
A) 20

90. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre İdare ve Gözlem
Kurulunun kararlarına karşı şikâyet aşağıdaki
makamlardan hangisine yapılır?
A) Savcılığa
B) İnfaz Hâkimliğine
C) Adalet Bakanlığına
D) Cezaevi Müdürlüğüne

D) 80
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94.   I. Tutum ve davranışları ile diğer hükümlü ve

98. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurt-

ları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale
Yönetmeliği’ne göre Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulu genel
olarak faaliyetlerini gözden geçirmek ve gündemindeki konuları görüşmek üzere zorunlu
toplantısını hangi sürede ve en az kaç üyeyle
yapar?

tutuklulara iyi örnek olmak
II. Kurum, asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya çıkarılmasını sağlamak
III. Kurum işleyişini sürdürmek için gerekli olan
kurum iç hizmetlerinin yerine getirilmesinde
istekli olmak ve üstün gayret göstermek
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdakilerden
hangileri ödüllendirilecek tutum ve davranışlardandır?
A) Yalnız I
C) I ve III

A) Haftada bir - Üç üye
B) On beş günde bir - Dört üye
C) Ayda bir - Salt çoğunluk
D) İki ayda bir - Üyelerin tamamı

B) I ve II
D) I, II ve III

99.   I. İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap

işlerini izlemek
II. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumunun sekreterya hizmetlerini yürütmek
III. Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili
her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin çalışma
şartları bakımından ilgili Bakanlık ve kamu
kuruluşları ile iş birliği yapmak

95. “Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve

tutuklulara, en geç üç ayda bir kez olmak üzere,
- - - - saatten - - - - saate kadar eşleriyle kurumun
bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde
eş görüşmesi ödülü verilebilir.”
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi
getirilmelidir?
A) bir - on iki
C) üç - yirmi dört

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale
Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanlığının görevlerindendir?

B) iki - on iki
D) dört - yirmi dört

A) Yalnız I
C) I ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

96. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

Hakkında Yönetmelik’e göre aile görüşmesinin
süresi belirlenirken aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmaz?

100. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurt-

A) Koşullu salıverilme tarihi
B) Çocuk hükümlü ve tutuklunun cinsiyeti
C) Bedensel ve psikolojik yapısı ile eğitim durumu
D) Çocuk hükümlü ve tutuklunun işlediği suçun türü

97. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurt-

ları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale
Yönetmeliği’ne göre işyurdunda yeni bir iş
kolu kurulması veya kaldırılması İşyurdu Yönetim Kurulunun önerisi üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayına bağlıdır?
A) Adalet Bakanı
B) Yüksek Kurul
C) Bakanlık Müsteşarı
D) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü

ları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumunun organlarından değildir?
A) İşyurtları
B) Yüksek Kurul
C) Daire Başkanlığı
D) Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan
sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinizebaşarılar
başarılardileriz.
dileriz.
Hepinize
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1. GRUP: İDARE MEMURU A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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